
 
 
 
 

                                   Snacks                      
 

    24 månaders parmesan D.O.P 55:- 
Serveras med balsamicosirap 

D.O.P Parmesan aged 24 months with balsamic glaze 

 
Popcorn med tryffel och parmesan 55:- 

Popcorn with truffles and parmesan 

 
   Rapsgriskroketter med chilimajonnäs 60:- 
           Croquettes of slowcooked pork and chili mayonnaise  

 
Avalons ost och chark 225:- (perfekt att dela) 

Brillat-savarin, Fourme d`Ambert, Comté, coppa, iberico salami,  
kompott,  knäckebröd och maltbröd  

Brillat-savarin, Fourme d`Ambert, Comté, coppa, iberico salami,  
compote, malt bread and hard bread 

 
 
 

 
 

 
 
 



  Förrätter 
 Starters 

 

Bakad pumpa 125:- 
 med portabello, soja, färskost och pumpafrö 

Baked pumpkin with portabello, soy, cream cheese and pumpkin seeds 

 
 

Svampsoppa  145:- 
 av svamp från närliggande skogar med bakat ägg, soja  och lingonpicklad lök 

Mushroom soup of local mushrooms with baked egg, soy and pickled onions 
 
 

Sotad skaldjurscarpaccio 145:- 
 med kavring, rosenkvittenmajonnäs, torkad tomat och dillolja  
Blackened seafood carpaccio  with rye bread, dried tomatoes, quince and dill oil  

 
 

S.O.S 145:- 
Tre sorters sill,  hackat ägg, brynt smör, kryddost och knäcke  

Herring three ways, egg, browned butter, spiced cheese and hard bread 
 
 

Löjrom från Vänern 40g 295:- 
 med smörstekt toast, citroncrème, rödlök och gräddfil  

Vendace roe from Kalix with toast, lemon crème, onions and sourcream  
 
 

Råbiff på svensk älg 175:- 
 med svampmajonnäs, rotselleri, rostad lök och vattenlingon  

Tartar of swedish moose with mushroom mayonnaie ,roasted onions,  celeriac and lingonberries 
 

 

 



 
Huvudrätter 

Main Courses 

 
 

      Löktarte 245:-    
med rödvinskokt shitakesvamp, brysselkål, svampsky och tryffel 

Onion tarte with shitake, brussels sprouts, truffles and mushroom sauce  
 
 

Smörstekt torskrygg MSC 295:- 
med potatiskrokett, ansjovis, inkokt palsternacka, havtorn och smörsås 

Cod with anchovy croquette, parsnip, sea buckthorn and butter sauce 
 
 

Konfiterat anklår 245:- 
med pumpa, puylinser, grönkål och tryffelsky  
Confit duck leg with Puy lentils, green kale and truffle jus 

 
 

Råbiff på svensk älg 275:- 
 med svampmajonnäs, rotselleri, vattenlingon och pommes frites  

Tartar of swedish moose with mushroom mayonnaise, celeriac, lingonberries and french fries 
 

 

Kryddstekt oxfilé 345:- 
med potatisrösti, rödvinskokt rödbeta, grönkål och kryddpepparsås  

Swedish beef tenderloin, rösti, beets, kale and pepper sauce 
 
 
 
 

 

 



 Avalons vintermeny 545:-  
Three course menu  

 
 

Svampsoppa  
 av svamp från närliggande skogar med bakat ägg, soja och lingonpicklad lök 

Mushroom soup of local mushrooms with baked egg, soy, and pickled onions 
 

* 

 

Smörstekt torskrygg 
med potatiskrokett, ansjovis, inkokt palsternacka, havtorn och smörsås 

Cod with anchovy croquette, parsnip, sea buckthorn  and butter sauce 

 
Eller / Or  

 

Kryddstekt oxfilé 
med potatisrösti, rödvinskokta betor, grönkål och kryddpepparsås  

Swedish beef tenderloin, beets, kale and pepper sauce 
 

 

* 

Apelsinsorbet 

med mörk chokladcrème och saffransmaräng  
                             Orange sorbet with chocolate crème and saffron maringue 
 
 
 

                                          Middagspaket med två glas vin och kaffe, 795:-  

                                         Dinner package with two glasses of wine and coffee   

 

                                                       

 



 
 

Klassiker 
Avalon classics 

 

Avalons räkmacka MSC 245:- 
160g msc märkta räkor på hembakt maltbröd med majonnäs, ägg och citron 

Avalons shrimp sandwich with 160g shrimps on homebaked malt bread with mayonnaise, egg and lemon 

 
 

Gravad lax 225:- 
med dillstuvad potatis och hovmästarsås 

Cured salmon with dill creamed potatoes and sweet mustard sauce 
 
 

Caesarsallad 209:-  
med svensk kycklingfilé, bacon, tomat, äpple och krutonger 

Caesarsalad with Swedish chicken, bacon, tomatoes, apple and crutons 

 
 

      Hamburgare  229:-    
på Svenskt högrev med färskost, karamelliserad lök, västerbottenost,  

svamp och pommes frites med lökdip 
Burger of swedish chuck roll with cream cheese, caramelized onions, mushrooms and french fries 

 
 

Vegetarisk hamburgare  
Beyond meat 229:- 

 
 
 
 
 



 
Ost & Dessert 

Cheese and dessert 
 

Utvalda ostar från Hilda Nilsson i saluhallen 145 :- 
serveras med maltbröd, knäcke och kompott 

Cheese from Hilda Nilsson served with bread and compote 
Comté, 18 months  

Brillat-Savarin 
Fourme d`Ambert fermier 

 
Valrhona chokladtryffel 45 :- 

 Valrhona chocolate truffle  
 
 

Apelsinsorbet 95:- 

med mörk chokladcrème och saffransmaräng  
Orange sorbet with chocolate crème and saffron meringue 

 
 

Svenska äpplen 95:- 

Äppelsorbet med tonkacrème, havreflarn och Calvados  
Apple sorbet with tonka crème, crisp and Calvados  

 
 

Hjortronsorbet 95:- 
med Karljohansvampskaka, vattenlingon och granskott  

Cloudberry sorbet with cep cake, lingonberries and pine shoots  
 

 
        


